
 
 
Рача, 01.08.2016. године – број 20                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Рача, Слободану 
Павловићу 2 

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Рача, Бранку 
Радосављевићу 3 

Одлука о потврђивању мандата новим одборницима Скупштине општине Рача 4 
 



Број 20, страна 2 Службени гласник општине Рача 01.08.2016. године 

На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. 
гласник општине Рача", број 6/08) и члана 46. став 4. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“ 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011), Скупштина општине Рача, на 
седници одржаној дана 01.08.2016. године, у 10:50 часова, донела је: 

 
О Д Л У К У 

о утврђивању престанка мандата одборнику 
 

1. Слободану Павловићу из Трске, општина Рача, рођеном 13.12.1977.године, утврђује се 
престанак мандата одборника у Скупштини општине Рача, због поднете оставке.  

 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана 

доношења Одлуке. 
 
4. Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Рача, ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим 
је уређено да се акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на 
којој су донети и члана 46. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ 
129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011), којим је прописано да је Скупштина дужна да о 
оставци која је поднета између две седнице, одлучи на првој наредној седници Скупштине. 

Слободан Павловић из Трске, поднео је писмену оставку на место одборника у 
Скупштини општине Рача, оверену код надлежног органа за оверу потписа, дана 05.07.2016. 
године и исту доставио Председнику Скупштине општине Рача, дана 05.07.2016. године. 

Члановима 49. став 1. и 56. став 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС“ 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011) прописано је да се против одлуке донете у вези 
утврђивања престанка мандата одборника и одлуке о потврђивању мандата одборнику може 
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од  дана доношења Одлуке, што је 
утврђено тачком 3. Одлуке. 

Како је чланом 46. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ 
129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011) прописано да је Скупштина, у случају подношења 
оставке између две седнице, дужна да одлучи о поднетој оставци на првој наредној седници, 
Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 01.08.2016. године, разматрала 
Одлуку о утврђивању престанка мандата одборнику Бојану Ђурићу из Раче, са станом у 
улици Војводе Павла Цукића број 4/1, због поднете оставке  и донела гласањем, у складу са 
законом и Пословником о свом раду, одлуку као у диспозитиву.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020- 51/2016-I-01                                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 01.08.2016. године.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

       Душан Ђоковић, с.р. 
 
  



Број 20, страна 3 Службени гласник општине Рача 01.08.2016. године 

На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. 
гласник општине Рача", број 6/08) и члана 46. став 4. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“ 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011), Скупштина општине Рача, на 
седници одржаној дана 01.08.2016. године, у 10:55  часова, донела је: 

 
О Д Л У К У 

о утврђивању престанка мандата одборнику 
 

1. Радосављевић Бранку из Великог Крчмара, општина Рача, рођеном 25.11.1977.године, 
утврђује се престанак мандата одборника у Скупштини општине Рача, због поднете 
оставке.  

 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана 

доношења Одлуке. 
 
4. Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Рача, ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим 
је уређено да се акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на 
којој су донети и члана 46. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ 
129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011), којим је прописано да је Скупштина дужна да о 
оставци која је поднета између две седнице, одлучи на првој наредној седници Скупштине. 

Бранко Радосављевић, поднео је писмену оставку на место одборника у Скупштини 
општине Рача, оверену код надлежног органа за оверу потписа, дана 05.07.2016. године и 
исту доставио Председнику Скупштине општине Рача, дана 05.07.2016. године. 

Члановима 49. став 1. и 56. став 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС“ 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011) прописано је да се против одлуке донете у вези 
утврђивања престанка мандата одборника и одлуке о потврђивању мандата одборнику може 
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од  дана доношења Одлуке, што је 
утврђено тачком 3. Одлуке. 

Како је чланом 46. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ 
129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011) прописано да је Скупштина, у случају подношења 
оставке између две седнице, дужна да одлучи о поднетој оставци на првој наредној седници, 
Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 01.08.2016. године, разматрала 
Одлуку о утврђивању престанка мандата одборнику Бојану Ђурићу из Раче, са станом у 
улици Војводе Павла Цукића број 4/1, због поднете оставке  и донела гласањем, у складу са 
законом и Пословником о свом раду, одлуку као у диспозитиву.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020- 52 /2016-I-01                                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 01.08.2016. године.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

       Душан Ђоковић, с.р. 
 
  



Број 20, страна 4 Службени гласник општине Рача 01.08.2016. године 

На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. 
гласник општине Рача", број 6/08), а у вези члана 48. Закона о локалним изборима ("Сл. 
гласник РС", број 129/07, 34/2010- odluka US и 54/2011), Скупштина општине Рача, на 
седници одржаној дана 01.08.2016. године, у 11:35 часова, донела је:  

 
О Д Л У К У 

 
 1.  Потврђује се мандат новим одборницима у Скупштини општине Рача и то: 
 

1. Бакајац Голубу из Ђурђева, општина Рача, рођеном 02.01.1964. године, са  изборне 
листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“ на мандатни период до истека 
мандата Ђурић Бојану из Раче, ул. Војводе Павла Цукића бр. 4/1, коме је престао 
мандат одборника у Скупштини општине Рача. 
 

2. Стевановић Јасмини из Раче, ул. Косовска број 5, рођеној 12.07.1970. године, са 
изборне листе  ПОБЕДА ЗА РАЧУ – АЛЕКСАНДАР СЕНИЋ, СДС-ЛДП, на мандатни 
период до истека мандата Радосављевић Бранку из Великог Крчмара, општина Рача, 
коме је престао мандат одборника у Скупштини општине Рача; 
 
 

3. Матић Драгану из Поповића, општина Рача, рођеном 27.01.1951. године, са изборне 
листе "ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)", на 
мандатни период до истека мандата Павловић Слободану из Трске, општина Рача, 
коме је престао мандат одборника у Скупштини општине Рача. 
 
 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 
3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од  

дана доношења Одлуке. 
 
  4.  Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим 
је уређено да се акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на 
којој су донети и члана 48. став 1. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 
129/07, 34/2010- odluka US и 54/2011), којим је прописано да кад одборнику престане мандат 
пре истека времена на који је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са 
изборне листе коме није био додељен мандат одборника. 

 Одлуком Скупштине општине Рача број 020-42/2016-I-01, од 28.06.2016. 
године, утврђен је престанак мандата одборнику Бојану Ђурићу из Раче, због оставке. 

Одлуком Скупштине општине Рача број 020-52/2016-I-01, од 01.08.2016. године, 
утврђен је престанак мандата одборнику Бранку Радосављевићу из Великог Крчмара, 
општина Рача, због оставке. 

Одлуком Скупштине општине Рача број 020-51/2016-I-01, од 01.08.2016. године, 
утврђен је престанак мандата одборнику Павловић Слободану из Трске, општина Рача, због 
оставке. 



Број 20, страна 5 Службени гласник општине Рача 01.08.2016. године 

Општинска изборна комисија је у складу са чланом 48. ст.1 Закона о локалним 
изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07, 34/2010- odluka US и 54/2011) донела Одлуку о 
додели мандата одборницима Голубу Бакајцу из Ђурђева, Јасмини Стевановић из Раче и 
Драгану Матићу из Поповића. 

Општинска изборна комисија је у складу са чланом 45. Закона о локалним изборима 
("Сл. гласник РС", број 129/07, 34/2010- odluka US и 54/2011) је напред наведеним 
одборницима издала уверења о избору за одборнике Скупштине општине Рача, на изборима 
одржаним дана 24.04.2016. године односно на поновљеним изборима одржаним дана 
01.05.2016. године. 

Мандатно-имунитетска комисија је на седници одржаној дана 28.07.2016.године 
донела Закључке којима је утврдила да су испуњени сви законски услови за потврђивање 
мандата предметним одборницима и то за одборника Бакајац Голуба је донела Закључак 
бр.013-148/2016-I-04; за Јасмину Стевановић је донела Закључак бр. 013-149/2016-I-04, док је 
испуњење законских услова за потврђивање мандата Драгану Матићу утврдила Закључком 
бр. 013-149/2016-I-04. 

  Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 01.08.2016. године, 
разматрала предлог Одлуке о потврђивању мандата новим одборницима у Скупштини 
општине Рача, са свим поднетим и наведеним документима, и донела гласањем у складу са 
Законом и Пословником о свом раду одлуку као у диспозитиву.  

 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
 

Број:  020-53/2016-I-01                               ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 01.08.2016. године.                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                             Душан Ђоковић, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Марија Стевановић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


